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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 
И 68/15), мења се Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке број 3-
17/2015-2, за набавку добара – Хемикалије за науку, на следећи начин: 
 
1. У делу конкурсне документације III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РOK ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ:  

− мења се став 1 подтачке 3.2. Квалитет и сада гласи: 
„Понуђач је у обавези да за све партије за које су специфицирани захтеви квалитета, 
достави произвођачку спецификацију о квалитету од стране произвођача кога заступа, са 
којом се потврђује захтевани квалитет. Уколико понуђач не достави доказ о квалитету или 
исти не одговара захтеваној спецификацији сматраће се да таква понуда садржи битне 
недостатке и иста ће се одбити као неприхватљива, без њеног даљег разматрања.“ 
 
2. У делу конкурсне документације, поглавље V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 
САЧИНЕ ПОНУДУ: 

− брише се тачка 11. ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ 
ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ; 

− брише се тачка 16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ; 

− мења се тачка 19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА и сада гласи: 

 “Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(Образац изјаве из поглавља X).”  

− мења се став 1 тачке 22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН и сада гласи: 
 “Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права.” 
 

Измене се сматрају саставним делом конкурсне документације бр. 3-17/2015-2. 
 
 

Комисијa за јавну набавку број 3-17/2015-2: 
                                                    

          
Објавити: 
-    Портал јавних набавки, http://portal.ujn.gov.rs/ 
-    интернет страница наручиоца 
 


